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''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе 
из области архитектуре или других техника и уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти 
одвијају се у 15. недељи семестра и представљају манифестацију којој је посвећена цела школа. 
Могуће је позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси 
стицању додатних знања о ''лепим'' и ''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на 
квалитет архитектонског дела.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеногбилтена89/12Архитектонског факултета: Статут од12.03.2012.. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
 
 
Сарадници у настави :  
Petnička stanica u prirodi – Biljana i Branislav Branković 
Res Publika – Danijela Milojkić I Ivan Simić 
Arhitektura u prirodi – Ana Nikezić I Dragan Marković 
Lajt Najt – Pavle Stamenović I Davor Ereš 
RE: 1/1 – Grozdana Šišović I Dejan Milanović 
 
 
Број студената:  
 
 
Назив радионице:  
Letnja škola arhitekture u Petnici 2012 
 
 
Задатак:  
 
Podeljeni u mentorske grupe studenti su u trajanju od nedelju dana promišljali, svako sa fokusom na 
mikro temu svoje radionice, tematski okvir Promena Uslova. Svaki mentorski par, u okviru svoje grupe 
a kao rezultat teme radionice, koristio se drugačijom metodologijom u radu. Rad u grupi dodatno je 
motivisan predavanjima i događajima koji su se odvijali svakodnevno a njihov cilj je bio da još više 
prošire spektar odgovora i pitanja do kojih su studenti sa svojim mentorima uspeli da dođu. 
Neposredni, rasterećeni, odnos sa mentorima, predavačima i saradnicima studente je trebalo da 
motiviše, ohrabri i učini ih produktivnijima 



 
Циљеви и метод рада:  
 
Kritičko promišljanje i razumevanje aktuelnog akademskog procesa sticanja znanja u izmeštenim, 
promenjenim uslovima kroz vannastavni program, kao i podizanje motivacije studenata i njihovo 
osvešćivanje odgovornosti za sopstvenu edukaciju. Aktivno uključivanje u proces donošenja odluka 
vezanih za individualni razvoj.  
 
Резултати радионице:  
 
Sa vrlo malo materijala, čak i vrlo malo poteza, ali sa jasnom namerom, čini mi se da može da se 
postigne mnogo. Ako ova radionica služi za uvežbavanje tog postupka, onda je jako važno da se takvo 
nastupanje i nastavi, recimo sad već u sledećem semestru. Sledeće nedelje, kad se vratite u školu, pa 
onda krenete da radite, da ovo sve ne zaboravite i da probate isto tako, kada dođete u neku veću 
razmeru, da se setite ovoga što ste ovde radili, da ta veća razmera ne znači više materijala i više 
postupaka i više poteza da bi se dobila ta poetika. Moguće je isto raditi kao što ste i ovde radili. Mi 
obično mnogo vremena provodimo na projektu, pokušavamo u njemu da shvatimo sve te detalje.Čak je 
moguće neke stvari raditi bez projekta, bez onog crteža ako imate jasnu nameru u glavi. Ovakva mesta 
i služe da se to razvije. Ove radionice imaju vrlo jasno i vrlo potrebno mesto, ne samo u obrazovanju 
vas kao studenata, nego i nas kao nastavnika. 
 
 
 
 
 


